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Aktuality

Pejskaři, ohlašte své psy řádně a včas!
Zastupitelstvo města schválilo
novou vyhlášku o místním
poplatku ze psů.

Vyhláškou došlo ke změně sazeb tohoto poplatku. Základní sazba tohoto poplatku je 500 Kč za
prvního psa, a 1000 Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele.
Ze zákona jsou zvláštní sazbou zvýhodněni poživatelé invalidního, starobního a vdovského důchodu, který je jejich jediným zdrojem příjmu. Ti
zaplatí za prvního psa 200 Kč, a za druhého a každého dalšího psa 300 Kč.
Stejná sazba platí pro poživatele sirotčího důchodu. Místní poplatek ze psů platí držitel psa
staršího 3 měsíců, který má trvalý pobyt nebo sídlo v Jihlavě.
Nikoliv změna sazeb, ale zejména novela zákona
o místních poplatcích však může nemile zaskočit
ty držitele psů, kteří zapomenou splnit řádně a
včas svou ohlašovací povinnost.

Ohlašovací povinnost
Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku
vznik své poplatkové povinnosti do 30 dnů ode dne,
kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy nabyl psa staršího tří měsíců. Stejným způsobem ohlásí držitel psa zánik své poplatkové povinnosti (úhyn
psa, jeho ztrátu, darování, nebo prodej). Rozsah
ohlašovací povinnosti stanoví vyhláška č.7/2017,
která je dostupná na www.jihlava.cz.
Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do
15 dnů ode dne, kdy nastala. Nesplní-li držitel
psa ohlašovací povinnost řádně a včas, může mu
správce poplatku od 1. 1. 2018 uložit pokutu za
nesplnění povinnosti nepeněžité povahy, a to až
do výše 500.000 Kč.

Osvobození a úleva od poplatku
Nárok na osvobození od poplatku mají např. držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoby provádějící výcvik psů určených k doprovodu zdravotně

postižených osob, držitelé psů, kteří jsou používáni ke canisterapii, nebo slouží složkám Integrovaného záchranného systému, nebo psů, u nichž povinnost jejich držení stanoví zákon o myslivosti.
Dále jsou po dobu jednoho roku osvobozeni držitelé psů, kteří převzali psa z jihlavského útulku.
Nárok na úlevu má držitel psa, který nechal svého
psa poprvé čipovat. Podrobnosti je možné najít
v obecně závazné vyhlášce na www.jihlava.cz.
Poplatník, který splnil povinnost ohlásit psa
před 1. lednem 2018, je povinen doložit údaje
rozhodné pro vznik nároku na osvobození, nebo
úlevu na poplatku, nejpozději do 31. 5. 2018.
Tato povinnost se nevztahuje na držitele průkazu
ZTP a ZTP/P a ty držitele psů, kteří nárok na úlevu z důvodu očipování psa nahlásili před účinností
vyhlášky. Dojde‑li ke změně údajů rozhodných pro
osvobození nebo úlevu na poplatku v průběhu kalendářního roku, je poplatník povinen tuto změnu
oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.
Pokud poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj
rozhodný pro osvobození od poplatku ve lhůtě
stanovené vyhláškou, nebo podpůrně ve lhůtě do
15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající nárok na osvobození, nárok na osvobození nebo
úlevu od tohoto poplatku zaniká. Protože sankcí je
již samotná ztráta nároku na osvobození, pokuta za
nesplnění povinnosti nepeněžité povahy se neuloží.

Informování poplatníků
Magistrát města již nezasílá složenky na místní poplatek ze psů. Ty držitele, kteří dali souhlas
s využitím osobních údajů a poskytli správci poplatku svou e-mailovou adresu, nebo telefonní
číslo, informuje správce poplatku o blížící se lhůtě splatnosti, výši poplatku a variabilním symbolu
prostřednictvím SMS, nebo e-mailovou zprávou.
Mezi oceňované výhody při zaslání e-mailu patří možnost placení poplatku s použitím QR kódu.
Všichni poplatníci, kteří byli o připravované změně
informováni v roce 2017, nebo při ohlášení poplatku, platební údaje (číslo účtu a variabilní symbol) najdou na alonži složenky, kterou obdrželi v roce 2017.

SHRNUTÍ
Sazby poplatku
Základní sazba poplatku za 1. psa - 500 Kč
Základní sazba poplatku za 2. a každého dalšího
psa - 1000 Kč
Snížená sazba poplatku pro poživatele důchodu
za 1. psa - 200 Kč
Snížená sazba poplatku pro poživatele důchodu
za 2. a každého dalšího psa - 300 Kč
Číslo účtu: 60011-1466072369/0800
Splatnost: jednorázově 31. 3. 2018, činí-li poplatková povinnost 500 Kč a méně
ve dvou stejných splátkách v terminech 31. 5.
2018 a 31. 10. 2018, činí-li poplatková povinnost
více než 500 Kč (lze zaplatit i jednorázově do 31.
5.).
Variabilní symbol: byl uveden na alonži složenky za rok 2017 spolu s instrukcí, aby jej držitel psa
uchoval pro zaplacení poplatku v roce 2018, je obsažen v SMS nebo e-mailové zprávě, nebo jej na
požádání sdělí správce poplatku.
Kdy nejčastěji hrozí držiteli psa peněžitá
sankce:
- neohlásí psa, nebo ohlásí psa na osobu, která
psa nemá skutečně v držení (pojem „držitel“ psa
nelze zaměňovat s pojmem „vlastník“);
- když držitel psa – důchodce řádně psa ohlásil
v době, kdy jeho jediným příjmem byl důchod.
Později si začal k důchodu přivydělávat, čímž zanikla podmínka pro uplatnění snížené sazby poplatku. Tuto skutečnost správci poplatku neoznámil, nesplnil tedy ohlašovací povinnost a může
proti němu být uplatněna sankce za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy;
- když nereaguje ve stanovené lhůtě na výzvu
správce poplatku k poskytnutí součinnosti při
správě poplatku.
Ztráta nároku na úlevu
- když držitel, který převzal psa staršího 3 měsíců z jihlavského útulku např. v lednu 2018, ale
ohlašovací povinnost splnil až v květnu 2018. -tz

Vysypali popelnice a pak po sobě uklidili

Také v lednu měla Městská policie
co dělat. Strážníci řešili znečištění
veřejného prostranství. Pomocí kamerového systému, umístěného ve
spodní části Masarykova náměstí,
spatřil operační strážník městské policie osoby převracející a vysypávající
obsah popelnic na komunikaci v ulici Znojemská. Na místo byla vyslána
hlídka, která mladíky odpovídající
popisu zadržela. Po prokázání totož-

nosti se ke svému jednání přiznali a
znečištěnou komunikaci uvedli do
původního stavu.

Zabouchla si klíče i s dítětem
Na lince tísňového volání bylo přijato oznámení na uzamčené dítě ve
vozidle na parkovišti u OD Kaufland.
Po příjezdu na místo strážníci zjistili,
že si majitelka vozidla zabouchla klí-

če ve vozidle, kde se v dětské sedačce
nacházel její 1,5 roční syn. Jeden ze
strážníků ženu odvezl do místa jejího bydliště, kde si vyzvedla náhradní
klíče od vozidla. Poté byla převezena
zpět k vozidlu, kde vozidlo otevřela a
syna si v pořádku převzala.
Městská policie zajišťovala veřejný
pořádek a bezpečnost na komunikacích při novoročním ohňostroji. Ve
spolupráci s policií se strážníci po-

díleli na zajištění veřejného pořádku
při zápasech HC Dukla Jihlava.

Statistika
V lednu zpracovala Městská policie
Jihlava celkem 2.830 událostí. Strážníci provedli 220 kontrol podávání
alkoholu mladistvým osobám a hraní na výherních hracích automatech,
řešili 426 oznámení občanů nebo jejich žádostí o pomoc.
Proti veřejnému pořádku nebo vyhláškám a nařízením Města bylo zaznamenáno 515 přestupků, z tohoto
počtu se 74 přestupků týkalo dodržování pravidel stanovených vyhláškou o volném pohybu psů a 37 přestupků se týkalo dodržování zákazu
konzumace alkoholických nápojů
na vymezených veřejných prostranstvích.
Do aplikace „hlášení závad“ strážníci nahlásili 476 závad zjištěných při
obchůzkové činnosti v ulicích města
Jihlavy. Ve spolupráci s dopravním
podnikem strážníci provedli 92 kontrol černých pasažérů.
Bylo zjištěno šest dlouhodobě odstavených vozidel, která strážníci vyhodnotili jako vraky. Do psího útulku, jehož provozovatelem je městská
policie, bylo umístěno 27 odchycených psů. Bc. Stanislav Maštera,
zástupce ředitele MP

